
  

Entrevista 1.26 - Carlos 
 

(Bloco A - Legitimação da entrevista onde se clarificam os objectivos do estudo, se 

contextualiza a realização do estudo e participação dos sujeitos e se obtém o seu 

consentimento) 

 

 I. - Porquê enfermagem? 

 C. - Porquê enfermagem? Foi uma opção. Já ando há 3 anos a tentar entrar em 

Medicina só que nunca consegui. Fui entrando noutros cursos, porque não queria 

enfermagem. Pensava que não iria gostar do curso de enfermagem. Entretanto, este ano 

decidi, com a experiência que adquiri em Química Aplicada, pela experiência realmente 

decidi que queria uma coisa ligada à saúde. Não entrei em Medicina, que era a minha 

primeira opção e optei por enfermagem, na tentativa «pode ser que goste» e, pelo menos, 

estou ligado à área da saúde, à área hospitalar que era o que eu queria mesmo fazer e, 

para já, há duas ou três semanas quem tenho de aulas, estou a gostar bastante do curso. 

 I. - Nestes três anos, então, como é que vê a sua experiência de vida? Esteve 

em três cursos diferentes? Química? 

 C. - Estive. Estive em Medicina Dentária, foi o mau primeiro curso quando 

acabei o 12º ano. Medicina Dentária nunca quis porque eu acho, os dentistas, digamos,  

estão metidos num gabinete o dia inteiro e não é o que eu queria e, portanto, desisti e 

estive a fazer melhorias de 12º ano para concorrer para Medicina. Concorri para 

Medicina, não entrei e, então, fui para Química Aplicada à Genética, ali na 

Universidade Nova, porque achei que poderia ser um curso interessante, estar ligado à 

saúde. Portanto, fui para lá sem saber muito bem o que aquilo é. Estive lá 2 anos e foi 

uma desilusão, porque aquilo era ligado à genética, mas mais produção animal e não 

gostei nada. 

 Nestes 2 anos concorri na mesma para Medicina, mas não entrei e este ano é que 

decidi mesmo: quero um curso ligado à saúde, que é o que eu quero mesmo fazer. 

 I. - E este ano foi a sua 2ª opção e a 1ª foi o quê? 

 C. - Medicina na Nova. 

 I. - O que é que era a sua ideia do que era enfermagem? (Agora é difícil 

porque já estamos com duas semanas de aulas e, realmente, gostava de ter feito 



isto na primeira semana, porque já interiorizou até, eventualmente, algumas 

expressões e algumas formas de ver. Tentando, dentro do possível, do que lhe é 

possível, remontar à sua ideia antes de cá chegar, que isso é impossível de todo, 

qual era a sua ideia?) 

 C. - A minha ideia era um bocadinho má. 

 I. - Pretende-se a sinceridade. 

 C. - Lá está, a três semanas de aulas já mudou. Não totalmente, mas já mudou 

um bocadinho.  

 I. - O mais sincero possível. 

 C. - Eu pensava mesmo que enfermagem era mesmo aquilo que o médico não 

queria fazer e que, digamos, o enfermeiro era subordinado ao médico, que não deixa de 

o ser, mas há uma certa independência. Era isso que eu achava do enfermeiro. 

 I. - E coisas que você diria que faziam parte do dia-a-dia do enfermeiro, 

profissionalmente. 

 C. - Penso que ainda fazem. Por exemplo, a limpeza das pessoas, dos idosos e eu 

digo dos idosos porque é uma coisa que me custa muito e é, portanto, mais ligado a esse 

tipo de coisas que eu pensava que era o que o enfermeiro faz. E, se calhar é, não sei. 

 I. - Teve, ao longo do teu percurso de vida, que é longo – 25, 24 anos -, 

algum contacto com enfermeiros, com um contexto onde os enfermeiros 

estivessem? 

 C. - Não. Só aquelas idas ao hospital. Na minha família ninguém é enfermeiro. 

Tenho alguns médicos, mas enfermeiros não, nem amigos. 

 I. - Então, como é que acha que formou essa opinião sobre o que é ser 

enfermeiro? 

 C. - Foi basicamente com aquelas idas ao centro de saúde, que eles estão lá, dão 

as vacinas e não sei quê. Também aquele apoio que se dá aos idosos: ir a casa, tratar 

deles, nos centros de dia e esse tipo de coisas assim. 

 I. - Comunicação Social? Outras dimensões que tenham condicionado a sua 

opinião, que não a sua vida vivida? 

 C. - De certo modo a Comunicação Social, mesmo o meio ambiente onde eu 

vivo, que é um meio pequeno. Por isso, tem esse tipo de Associações onde trabalha o 

enfermeiro e vão dar ajudas àqueles idosos que vivem sozinhos e por ai. Foi a ideia que 

eu tinha. 

 I. - Qual é a ideia que tem agora? 



 C. - Eu acho que o 1º ano, pelo que tou a ver, é muito virado para a área social 

do enfermeiro, não é? O contacto com as pessoas, com os aspectos sociais 

principalmente. E acho que os enfermeiros podem fazer muito trabalho que, nesse 

aspecto, o médico não faz. Pode criar uma relação, para além da terapêutica que o 

doente está a fazer no hospital, a terapêutica social e psicológica que é muito importante 

para o doente. E, é esse lado que estou a gostar muito do curso. 

 I. - As pessoas próximas, que são importantes para si, qual é a opinião delas 

sobre a entrada em enfermagem? O facto de ser potencialmente enfermeiro, em 

formação? 

 C. - Eu, todos os meus familiares que me são próximos, todos seguiram que, 

desde miúdo, que tinha a ideia de ser médico. Portanto, era aquela ideia de ser médico e 

pronto. Viram esse meu ideal e, nestes últimos anos, quando viram que eu não entrava, 

puseram-me a opção: porque é que não vais para enfermagem? 

 Quando entrei, principalmente os meus pais e as minhas irmãs ficaram contentes. 

E ficam contentes por eu ficar realizado dentro da profissão. Eu, agora, ando a gostar e 

os meus pais não se importam que o filho seja enfermeiro, seja médico. Sentem-se bem 

se eu me sentir bem. 

 I. - Tem sido sempre essa a lógica deles? 

 C. - Tem. Os meus pais, claro, não vão ser hipócritas. Ter um filho médico, claro, 

quer dizer, é uma satisfação grande. Mas, para os meus pais ter um filho médico ou se 

eu não quisesse ter estudado, prosseguir os estudos, para elas era indiferente. Queriam 

era que eu me realizasse da forma que eu me sentisse feliz. Por isso, o ser enfermeiro ou 

médico…. Há sempre uma diferença, claro, mas não ficaram tristes, não me disseram 

para não ir, nada. 

 I. - Do ponto de vista social, qual é a imagem social que as pessoas têm do 

que é ser enfermeiro? 

 C. - Eu acho que hoje em dia já tá um bocadinho diferente, mas continua a haver 

a ideia que eu tinha no início. 

 I. - Está diferente? Então diga-me o que é que estava antes e o que é que 

está agora. 

 C. - O que tava antes, digamos, é esmo aquela ideia de que o enfermeiro fazia o 

que o médico mandava ou aquilo que o médico não queria fazer. Eu acho que as pessoas 

hoje têm uma percepção, principalmente, porque começam a chegar ao mercado de 

trabalho pessoas da minha idade ou até mais velhas, já vão com a ideia de que o 



enfermeiro não faz só isso. Tem alguma autonomia, que é fundamental para o exercício 

da medicina, que é fundamental para o bom funcionamento do hospital, do centro de 

saúde, para a promoção da saúde, para a prevenção de várias doenças. Todas estas 

coisas, pensam que é o enfermeiro que pode fazer, que poderá ter potencial para o fazer. 

 I. - Porque é que acha que houve essa mudança? 

 C. - Eu acho, como a própria sociedade mudou 

  

 


